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POJĘCIE I EKONOMICZNE ZNACZENIE  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ  

Od połowy ubiegłego wieku zaobserwować można rosnący (i coraz bardziej 
bezpośredni) wpływ uczelni i innych instytucji naukowych na rozwój gospodarki 
i techniki. Dotyczy to m.in. ich udziału w tworzeniu wiedzy użytkowej dla gospodarki 
(jako źródło innowacji), jak i udziału w procesie jej komercjalizacji, tj. zastosowania 
wytworzonego know-how w warunkach rynkowych. Korzyści gospodarcze i społeczne 
tego procesu są rozliczne i nie ulega wątpliwości, iż nauka staje się istotnym czynnikiem 
rozwoju gospodarczego. Chodzi m.in. o: szerszy dopływ innowacyjnych rozwiązań do 
gospodarki, powstawanie wielu nowych firm technologicznych, wzrost samozatrudnienia 
wśród pracowników naukowych (i studentów) i jego wpływ na redukcję bezrobocia, 
wzrost konkurencyjności poszczególnych gospodarek i regionów. Liczne przykłady  
z krajów wysokorozwiniętych potwierdzają te zjawiska. Korzyści w postaci wzrostu do-
chodów własnych, nowych możliwości zatrudnienia absolwentów czy komercjalizacji 
rozwiązań technologicznych, uzyskują także same uczelnie i instytucje naukowe.  

Aktywne działania w sferze edukacji biznesu oraz praktycznego wspierania two-
rzenia nowych firm powstałych na bazie know-how pracowników naukowo-badawczych, 
określa się mianem „przedsiębiorczości środowiska naukowego”. Pojęcie to robi w ostat-
nich latach karierę na całym świecie – także pod innymi nazwami, m.in. „przedsiębior-
czości technologicznej”, „przedsiębiorczości innowacyjnej”, „przedsiębiorczości intelektu-
alnej”, „technostarterów”, a w odniesieniu do sfery szkolnictwa wyższego – „przedsię-
biorczości akademickiej”. Dla firm powstających przy uczelniach używa się określeń: 
uczelniane spin-off, campus firmy, firmy profesorskie czy małe formy technologiczne1.  

Wzrost znaczenia „wiedzy” jako czynnika wytwórczego aktywizuje rozwój no-
wych form współpracy nauki i gospodarki. W wielu krajach i regionach powszechnym 
kierunkiem rozwoju instytucji naukowych i edukacyjnych staje się praktyka szerokiego 
otwarcia na współpracę z biznesem (głównie lokalnymi małymi firmami) oraz na budowę 

                                                     
 

1  W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny przyrost publikacji na temat przedsiębiorczości  
w sferze nauki i badań, odnoszących się zarówno do jej roli gospodarczej i społecznej, jaki i me-
tod i technik wsparcia publicznego w tym zakresie. W Polsce pojawiło się także kilka opracowań 
badawczych o charakterze diagnostycznym i popularnonaukowym dotyczących innowacyjności  
i przedsiębiorczości, zwłaszcza akademickiej. Na ich podstawie można podjąć próbę oceny tego 
obszaru, choć brakuje opracowań o wyraźnie aplikacyjnym charakterze. 
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postaw i zdolności przedsiębiorczych wśród własnych pracowników naukowych, studen-
tów i doktorantów. Dotychczasowy model instytucji naukowej, zwłaszcza szkoły wyższej, 
oparty na edukacji i badaniach naukowych zostaje poszerzony o przygotowanie do 
przedsiębiorczości2, rozumianej jako kształtowanie aktywnych zachowań umożliwiają-
cych samodzielne działanie na rynku. Wyzwaniem dla instytucji naukowych 
i edukacyjnych staje się tym samym:  

 kształtowanie wśród pracowników (i studentów) postaw otwartych na przedsiębior-
czość i samozatrudnienie; 

 rozwijanie wiedzy oraz rozwiązań technologicznych i organizacyjnych pod potrzeby 
rynku oraz małych i średnich firm; 

 inicjowanie partnerstwa i sieciowych relacji z miejscowym biznesem.  

Świat nauki zamknięty dotychczas w idealistycznym modelu pracy u podstaw  
i misji wyższego rzędu, zbliża się do praktyki gospodarczej stając się bardzo cennym 
zasobem dla każdego społeczeństwa i gospodarki, dostrzeganym przede wszystkim  
w perspektywie regionalnej. Jednocześnie coraz bardziej konkurencyjne otoczenie wy-
maga poszukiwania rozwiązań niekonwencjonalnych, pozwalających budować przewagi 
konkurencyjne lokalnych systemów wytwórczych. 

W tych warunkach powstaje nurt określany mianem „przedsiębiorczości środo-
wiska naukowego”. Zainteresowanie zagadnieniami przedsiębiorczości w tym środowisku 
ma szereg źródeł:3

 w działaniach dotyczących komercjalizacji nowych pomysłów z nauki do gospodarki 
szczególnie efektywny okazuje się model „wynalazca–przedsiębiorca”, umożliwiający 
bieżącą korektę nowych rozwiązań pod kątem oczekiwań rynku i konsumentów;  

 narastająca presja innowacyjna prowadzi do skrócenia czasu od pomysłu do rynko-
wego zastosowania (kto szybszy ten lepszy), co wymusza przestrzenne zbliżenie fir-
my i instytucji naukowej czy uniwersytetu, naukowca i przedsiębiorcy; innowacja  
w coraz większym zakresie staje się produktem środowiska, w którym działa przed-
siębiorca (środowisko innowacyjne);  

 wzmożone poszukiwanie nowych form zwiększania dochodów szkół wyższych 
i instytucji naukowych poprzez udrożnienie kanałów komunikacji i współpracy 
z biznesem, a w konsekwencji sprzedaż technologii i usług badawczych;  

                                                     
 

2  W odniesieniu do rozwijającego się nowego modelu szkoły wyższej pojawiło się pojęcie „uniwer-
sytetu trzeciej generacji”, dla odróżnienia od uczelni średniowiecznej, opartej wyłącznie na funk-
cjach edukacyjnych i poszerzonej reformami braci Humboldtów na początku XIX w. o działalność 
naukowo-badawczą. Szerzej zob. J. G. Wissema: Technostarterzy. Dlaczego i jak?, PARP, War-
szawa 2005, s. 21-39. 

3  K. B. Matusiak, K. Zasiadły: Rekomendacje dla polski, [w:] J. Guliński, K. Zasiadły (red): Innowa-
cyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, PARP, Warszawa 2005,  
s. 145-148.  
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 coraz silniejszą potrzebę uatrakcyjniania oferty edukacyjnej o przygotowanie do 

praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy we własnej firmie;  
 coraz bardziej wymagający rynek tworzy trudną do pokonania barierę dla ambitnych 

absolwentów szkół wyższych, a samozatrudnienie staje się relatywnie prostą drogą 
do przełamania impasu w tym zakresie.  

Początków nowego podejścia do funkcji ośrodków akademickich należy szukać 
na amerykańskich uczelniach po II Wojnie Światowej. Pionierskie eksperymenty organi-
zacyjne Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Uniwersytetu Stanforda w kontak-
tach z biznesem, zapoczątkowały nową jakość, która legła u podstaw modelu „Uniwersy-
tetu III Generacji”. Tradycyjny model szkoły wyższej traktował komercjalizację technolo-
gii jako uboczne działanie, dalekie od podstawowej misji, co najwyżej tolerowane  
w środowisku akademickim. Współcześnie urynkowienie wyników badań staje się przy-
najmniej tak samo ważne, jak kształcenie i działalność naukowo-badawcza. Jednocześnie 
coraz bardziej konkurencyjne otoczenie wymaga poszukiwania rozwiązań niekonwencjo-
nalnych, pozwalających budować przewagi konkurencyjne w oparciu o nowe oraz lokal-
ne, małe i średnie firmy. Wyzwaniem dla szkół wyższych, przy zachowaniu najwyższego 
poziomu kształcenia i badań, staje się przekształcenie w międzynarodowe centrum 
przedsiębiorczości i transferu technologii. W połączeniu z innymi elementami lokalnego 
środowiska biznesu powstaje „akademicki klaster” obejmujący jednostki naukowo-
badawcze, sieci małych i średnich firm oraz infrastrukturę przedsiębiorczości i transferu 
technologii. 

Nie brak opinii, że „górnolotna wizja” uniwersytetu jest już dzisiaj nieprawdziwa 
i nieprzystająca do rzeczywistości. Powstaje zatem pytanie czy uniwersytet staje się 
obecnie instytucją, która powinna konkurować z innymi instytucjami na rynku, czy też 
powinien on stać na straży swoich imponderabiliów i utrzymywać status quo, pławiąc się 
w swojej leniwej naturze. Zdecydowanie częstsze, szczególnie w Europie, są opinie dru-
giego rodzaju, świadczące o pewnej akademickiej arogancji (nie musimy konkurować); 
inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie wypracowane nazwisko i pozycja na uczel-
ni, następnie zakładanie firmy i jej prowadzenie przez profesora, poddane jest nieustan-
nej presji konkurencyjnej. Wydaje się, że oba podejścia do tego jak powinien funkcjo-
nować uniwersytet przyszłości, choć na pierwszy rzut oka sprzeczne, są uzasadnione. 
Podstawową bowiem funkcją uniwersytetu jest przekazywanie wiedzy, a nie nauka kon-
kretnych umiejętności – domena szkół zawodowych. Z drugiej jednak strony nie sposób 
zapomnieć o tym, że uniwersytet jest częścią gospodarki i musi umieć funkcjonować  
w nowej gospodarce; wpisując się w kryteria rynkowe. Zatem rzecz dotyczy, można rzec, 
konsensusu: na ile uniwersytet ma podjąć nowe dla siebie wyzwania, i zbliżyć się do 
gospodarki, tak aby nie utracić kontroli nad pełnieniem swojej tradycyjnie podstawowej 
funkcji. Nie chodzi bowiem o to, aby uniwersytet stał się maszyną do sortowania absol-
wentów do konkretnych zawodów – ma dostarczać wiedzę, ale co także istotne kształcić 
w zakresie kompetencji kluczowych dla współczesnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. 
Brak jest obecnie „pomostów” łączących realia rynku z realiami szkoły wyższej (poczyna-
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jąc od regulacji prawnych, na postawach środowiska naukowego wobec przedsiębiorczo-
ści akademickiej kończąc); natomiast zalążkiem takich elementów łączących są organiza-
cje już działające na styku nauki i biznesu – centra transferu technologii (CTT), akade-
mickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP), inkubatory technologiczne (IT). Dyskusja 
dotyczy także tego jakiej wiedzy powinien obecnie dostarczać uniwersytet? Czy powinna 
to być (jak do tej pory) wiedza bardziej ogólna, czy też wiedza bardziej zawodowa, kła-
dąca nacisk na kształtowanie cech osobowościowych i umiejętności, które pozwolą funk-
cjonować absolwentom na coraz bardziej wymagającym rynku. Wobec zmian zachodzą-
cych we wszystkich rozwiniętych gospodarkach, gdzie innowacje i przedsiębiorczość 
postrzegane są obecnie jako bezapelacyjne źródło wzrostu gospodarczego, konkurencyj-
ności i wydajności; odpowiedź na stawiane pytania wydaje się przesądzona. 

Od kilkudziesięciu lat uczelnie zachodnie i renomowane instytuty badawcze ob-
rastają „wianuszkiem” małych i średnich przedsiębiorstw niejednokrotnie zakładanych 
przez studentów i pracowników naukowych. Podejmowane są różnorodne działania ak-
tywizujące ten proces. W akademickim wymiarze rozwinięto drugofakultetowe specjalno-
ści przygotowujące do samozatrudnienia („start w biznes”) dla przyszłych inżynierów, 
nauczycieli, lekarzy. Powstała również nowa dyscyplina naukowa na styku pedagogiki  
i ekonomii „pedagogika gospodarcza”, zajmująca się interdyscyplinarnymi badaniami 
przedsiębiorczości. W ramach lub przy uczelniach zaczęto rozwijać wyspecjalizowane 
podmioty prowadzące programy wsparcia innowacyjności, transferu technologii i przed-
siębiorczości: centra transferu technologii, inkubatory i parki technologiczne, akademic-
kie inkubatory przedsiębiorczości, fundusze seed-capital. Wizytówką uniwersytetu, obok 
laureatów Nagrody Nobla i innych naukowych nagród oraz najlepszych absolwentów, 
stają się akademickie firmy odpryskowe (spin-off) zakładane przez studentów i pracow-
ników naukowych. 

Pojęcie przedsiębiorczości w obszarze środowiska naukowego jest na tyle po-
jemne i ogólne, że mogą pojawiać się problemy z jego interpretacją i rozumieniem.  
W kręgach kultury anglosaskiej pojęcie to utożsamiane jest z procesem powstawania na 
uczelniach firm technologicznych, tzw. spin-off lub spin-out (zakładanych i prowadzonych 
przez pracowników naukowych i studentów) oraz z przedsiębiorczością uczelni – wszyst-
kich sytuacji, w których uczelnia występuje jako oferent określonego typu know-how  
i chce je sprzedać na czysto rynkowych zasadach. W takim ujęciu jest to więc – obok 
zgłoszeń patentowych, czy „zwykłych” publikacji naukowych – nowy, niezwykle atrakcyj-
ny mechanizm komercjalizacji naukowego know-how, pozwalający zwielokrotnić korzyści 
czerpane przez naukowca (odkrywcę) i pozostałych partnerów naukowych i biznesowych 
(uczelnia, inwestorzy kapitałowi). Ale przedsiębiorczość akademicką często w potocznym 
języku (tak jest między innymi w Polsce) rozumie się nieco odmiennie i szerzej. Nie jest 
to wyłącznie proces tworzenia spin-off, ale przede wszystkim aktywność biznesowa osób 
zawodowo związanych z uczelnią (pracowników naukowych), jak i tych, dla których 
pobyt na uczelni jest pewnym etapem w życiu – studentów czy doktorantów i obejmuje 
również promocję przedsiębiorczości, edukację do przedsiębiorczości, aktywizowanie do 
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przedsiębiorczości. Pomiędzy jednym i drugim rozumieniem przedsiębiorczości nie ma 
sprzeczności, aczkolwiek należy pamiętać, że te odmienne podejścia implikują stosowa-
nie innych narzędzi rozwojowych.  

Kolejny problem związany z definiowaniem przedsiębiorczości w środowisku na-
ukowym dotyczy następującego zagadnienia: czy przedsiębiorczość ma być przede 
wszystkim „inkubowaniem” przedsiębiorców i przedsiębiorstw, czy też przede wszystkim 
(1) „inkubowaniem” know-how mającego potencjalną wartość rynkową (sprzedawalne-
go) oraz (2) inkubowaniem projektów, konceptów biznesowych, wspieraniem przedsię-
biorstw typu start-up. Oba te podejścia oparte są na skrajnie różnej filozofii i na skrajnie 
różnych przesłankach. Pierwsze zakłada, że da się, przy minimalnym wsparciu, doprowa-
dzić do zwiększenia liczby stabilnych rynkowo i konkurencyjnych przedsiębiorstw opar-
tych na wiedzy. Drugie zakłada, że da się jedynie wesprzeć organizacyjnie i finansowo 
proces konceptualizacji projektów biznesowych, które jednak będą musiały szukać ze-
wnętrznego finansowania, i których autorzy – albo sprzedadzą te projekty inwestorom 
instytucjonalnym, albo też wniosą je jako swój aport w spółki finansowane przez „anio-
łów biznesu”, bądź przez fundusze typu venture capital, stając się w tych spółkach 
mniejszościowymi udziałowcami. Wydaje się, że model drugi jest bardziej realistyczny, 
głównie z uwagi na podstawowy atut środowiska naukowego, jakim jest wiedza, którą 
można i trzeba próbować jak najkorzystniej skomercjalizować, a nie przedsiębiorczość 
pracownicza, rozumiana głównie jako gotowość i determinacja do „pracy na swoim”. 

W definicję przedsiębiorczości akademickiej można też włączyć szkołę wyższą 
jako swoiste przedsiębiorstwo, które może i powinno być dobrze organizowane 
i zarządzane. W procesie dydaktycznym uczelnia kształci przyszłe kadry dla gospodarki, 
administracji, nauki, kultury i sztuki. Częściowo proces ten jest odpłatny i poddany pew-
nym rygorom jakości i prawom rynku. Na uczelni prowadzi się badania, a w ich wyniku 
powstaje nowa wiedza i innowacje. Ta wiedza stanowi sprzedawalny produkt, o trudnej 
do przecenienia wartości. Uczelnia może go przekazać nieodpłatnie lub odpłatnie na 
drodze prawnej – umowa licencyjna i/lub wdrożeniowa, sprzedaż patentu, usługi 
i ekspertyzy dla gospodarki, udostępnianie zasobów bibliotecznych, usługi analityczne, 
udostępnianie specjalistycznej aparatury.  

W USA głównym przejawem przedsiębiorczości akademickiej jest bezpośrednie 
tworzenie firm opartych na wiedzy, z powodzeniem wspierane przez sektor prywatny. 
Z kolei w Europie przedsiębiorczość akademicka definiowana jest znacznie szerzej, jako 
szereg działań, w tym wspieranie relacji na linii nauka - gospodarka, preinkubacja 
i inkubacja przedsiębiorstw wywodzących się z uczelni. Zdecydowanie odmienne jest 
również zaangażowanie europejskich i amerykańskich uczelni wyższych w procesy sprze-
daży wyników badań, ich komercjalizacji oraz tworzenia firm odpryskowych, jako do-
stępnych form realizacji przedsiębiorczości akademickiej w praktyce. Wynika to 
z niższego poziomu przedsiębiorczości w Europie i szerszego spektrum problemów – 
zarządzanie relacjami nauka-gospodarka, aktywizacja postaw przedsiębiorczych.  
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Przedsiębiorczość technologiczna jest narzędziem przekształcania badań 

i potencjału instytucji naukowych w towary i usługi, co bezpośrednio lub pośrednio 
zwiększa korzyści konsumentów i urealnia szybszy wzrost gospodarki w przyszłości. 
W następstwie nowa wiedza jest transferowana do prywatnych przedsiębiorstw,  
co zwiększa ich produktywność, a w konsekwencji powstawania nowych firm – zwiększa 
inwestycje i zatrudnienie, także w dziedzinach wysokich technologii. 

Przedsiębiorczość akademicka przełamuje dość powszechny schemat myślenia, 
że prowadzenie własnej firmy i próby komercyjne są sprzeczne z zasadami pracy badaw-
czej, a tym samym niewłaściwe dla przedstawicieli środowiska naukowego. Efektem 
nowego podejścia jest rozwój modelu uniwersytetu trzeciej generacji, który zakłada 
poszerzenie dotychczasowych działań statutowych obejmujących edukację i badania 
naukowe o aktywne wspieranie przedsiębiorczości. Pojawia się koncepcja uniwersytetu-
inkubatora przedsiębiorczości. Obserwacje wskazują, że wynalazca, innowator i przed-
siębiorca to z reguły różne osoby i tylko w wyjątkowych przypadkach cechy tych trzech 
typów występują łącznie – np.: Edison, Bell, Eastman, Dell. Większość studentów i pra-
cowników naukowych kierunków pozaekonomicznych koncentruje się na wykorzystaniu 
technologii przy tworzeniu nowych produktów i usług ignorując z reguły sprawy rynku  
i finansów.4  

Podstawą przedsiębiorczości akademickiej są ludzie o określonych, rzadkich 
kompetencjach. Przedsiębiorców tego typu cechuje: 

 kreatywność i wytrwałość w wyszukiwaniu oraz rozwiązywaniu problemów; 
 otwartość na współpracę i samodoskonalenie zarządzanej organizacji;  
 intuicja w dostrzeganiu punktów stycznych między wiedzą, technologią, a często uta-

jonymi potrzebami rynku;  
 ambicja kierowania własnym życiem, pasja, wizja i marzenia. 

Przeprowadzone międzynarodowe badania porównawcze wskazują następujące 
cechy tego rodzaju zachowań przedsiębiorczych:5  

1. Różnorodność wiedzy, kontaktów i możliwości – przedsiębiorca intelektualny po-
rusza się jednocześnie w wielu środowiskach, sferach i światach, co tworzy nie-
powtarzalne możliwości rozwoju i pogłębiania wiedzy oraz poszerzania kontaktów 
tworzących potencjalną bazę ekspansji.  

2. Zdolność integracji procesu zbierania, selekcjonowania i przetwarzania informacji 
z mechanizmami podejmowania decyzji, umiejętności synchronizowania pracy 
jednocześnie w różnych fazach procesu decyzyjnego, co umożliwia uniknięcie od-
kładania pewnych informacji, założeń, hipotez czy ocen. 

                                                     
 

4  J. G. Wissema: Technostarterzy…, s. 11. 
5  S. Kwiatkowski: Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000, s. 24-26. 
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3. Możliwości globalnego działania, obejmujące szerokie kontakty i częste prze-

mieszczanie się, co zwiększa możliwości identyfikowania i wykorzystania szans.  
4. Umiejętność znalezienia się we właściwym miejscu i czasie, a elastyczna identyfi-

kacja zmian w otoczeniu umożliwia określenie możliwości przynoszących zakłada-
ne efekty.  

5. Identyfikacja roli w biznesie jako intelektualnego wyzwania oraz przygody, co po-
zwala na zachowanie pewnego dystansu wobec pełnionej roli i może stanowić 
źródło nieprzemijającej inspiracji.  

6. Przywiązanie do kwestii etycznych i rozwoju pracowników. 

Przedsiębiorczość akademicka to zaprogramowana schumpeterowska „twórcza 
destrukcja”, a jej realizacja wymaga „specyficznego matecznika” tworzonego przez:6

1. sektor nauki, badań i edukacji, dostarczający: (1) wyników prac naukowo-
badawczych, (2) wykwalifikowanej siły roboczej oraz elastycznych możliwości do-
skonalenia zawodowego; (3) potencjalnych przedsiębiorców spośród studentów  
i pracowników naukowych; 

2. system wsparcia obejmujący programy oraz instytucje wspierające transfer tech-
nologii oraz rozwój początkowych faz rozwoju firmy;  

3. lokalne środowisko innowacji i przedsiębiorczości złożone z małych i średnich 
firm, wyspecjalizowanych usług około biznesowych, instytucji finansowania ryzyka 
(venture capital), potencjalnych kooperantów i nabywców.  

Wymienione elementy w wyniku współzależności i przenikania się (tzw. efekty 
synergii) generują warunki dla rozwoju nowoczesnego biznesu gospodarki postindu-
strialnej (tzw. karuzela know-how). Poprzez usieciowienie na bazie infrastruktury i insty-
tucji, rozwijane są miękkie działania wyzwalające szerokie zainteresowanie poszukiwa-
niem pomysłów na nowe produkty i technologie oraz minimalizujące ryzyko niepowodze-
nia. Rozwój ten ma silny środowiskowy charakter przejawiający się spontanicznym po-
wstawaniem klastrów lub zaprogramowanym tworzeniem parków technologicznych  
i technopolii.  

Rozwój przedsiębiorczości akademickiej wymaga szczególnego podejścia re-
spektującego cechy dwóch odmiennych środowisk: nauki i gospodarki. Skuteczność  
w tym zakresie wyzwala szczególny potencjał rozwojowy objawiający się: 

 trwałym zatrudnieniem oraz wysokim poziomem wartości dodanej produktów  
i usług; 

 zdolnościami konkurencyjnymi przedsiębiorstw w wymiarze globalnym.  

Powoduje to szczególne zainteresowanie wspieraniem tego rodzaju przedsię-
biorczości w wymiarze regionalnym jako najkrótszej drogi do „gospodarki opartej na 

                                                     
 

6  K. B. Matusiak: Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, 
Instytut Eksploatacji, Radom-Łódź 2006, s. 110-111. 
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wiedzy”. Rozmiary przedsiębiorczości technologicznej są trudne do oszacowania, z uwagi 
na brak dokładnych statystyk oraz porównywalnych miar w poszczególnych krajach. 
Badania międzynarodowej grupy badawczej Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
pokazują, że zjawisko to nie ma już charakteru marginalnego i przybiera zauważalne 
rozmiary. Z danych z 2004 roku wynika, iż 3% wszystkich przedsiębiorstw rozpoczynają-
cych działalność w 34 krajach świata, można określić jako „przedsiębiorstwa z dużym 
potencjałem”, czyli definiowane jako te „które będą miały małą konkurencję, będą inno-
wacyjne na rynku i będą wykorzystywały najnowocześniejsze technologie”.  

Korzyści gospodarcze i społeczne z aktywizacji przedsiębiorczości technologicz-
nej w dziedzinie gospodarki i techniki są rozliczne i nie ulega wątpliwości, iż nauka staje 
się istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. W tej sytuacji niezbędny jest:  

 szerszy dopływ innowacyjnych rozwiązań do gospodarki, tworzących nowe rodzaje 
działalności gospodarczej; 

 powstanie wielu nowych firm technologicznych wytwarzających produkty i usługi 
o wysokim potencjale i tworzących miejsca pracy dla osób z wykształceniem wyż-
szym; 

 wzrost samozatrudnienia pracowników naukowych (i studentów) wpływający na re-
dukcję bezrobocia; 

 wzrost konkurencyjności poszczególnych gospodarek.  

Liczne przykłady przedsiębiorczości akademickiej z krajów wysokorozwiniętych 
potwierdzają pozytywny wpływ ww. zjawisk na rozwój gospodarczy. 

Korzyści uzyskują także same instytucje naukowe. W dłuższej perspektywie za-
cieśnienie współpracy z firmami, w tym z powstałymi dzięki własnym pracownikom 
(i studentom oraz doktorantom) przynosi wymierne korzyści w postaci wzrostu docho-
dów własnych, nowych możliwości zatrudnienia absolwentów, komercjalizacji rozwiązań 
technologicznych czy organizacji praktyk zawodowych. Aktywne działania w sferze edu-
kacji biznesu oraz praktycznego wspierania tworzenia nowych firm, zaowocowały rozwo-
jem sieci przyuczelnianych przedsiębiorstw tworzących często bardzo nowoczesne 
i konkurencyjne w skali globalnej klastry. Wiele uczelni głównie amerykańskich7 już  
w połowie poprzedniego wieku podjęło aktywne działania w tym obszarze, rozwijając się 
często z prowincjonalnych małych uniwersytetów czy szkół wyższych w pierwszoligowe, 
rozpoczynające listy rankingowe najlepszych szkół (np. Uniwersytet Stanforda).  
Do uczelni, które poszły w tym kierunku i osiągnęły spektakularne sukcesy należy zali-
czyć w pierwszej kolejności Massachusetts Institute of Technology (MIT). Licząca 
7850 pracowników i około 10 000 studentów oraz uważana obecnie za najlepszą poli-
technikę na świecie uczelnia, podaje dokładną liczbę 4230 firm ujętych w bazie danych  
i uznawanych za firmy absolwenckie (w 1968 r. jedynie 175 firm). MIT-przedsiębiorstwa 

                                                     
 

7  Należy podkreślić, że amerykański model szkolnictwa wyższego (w odróżnieniu od europejskiego) 
był zawsze bliższy gospodarce i myśleniu w kategoriach rynkowych.  
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tworzyły w 1994 roku przynajmniej 1,1 mln miejsc pracy i generowały sprzedaż w wyso-
kości 232 mld USD (według rachunku PKB 24 gospodarka świata), a 106 firm zatrudnia 
ponad 1000 pracowników.8 Spośród innych przykładów należy wymienić Uniwersytet  
w Filadelfii, wspomniany Uniwersytet Stanforda, a w Europie brytyjskie uniwersytety 
Cambrige, Heriott-Watt w Edynburgu, Uniwersytet Techniczny w Berlinie, Uniwersytet 
w Stuttgarcie i Akademię Górniczą w Aachen, szwedzki Uniwersytet w Lund.  

Należy jednocześnie podkreślić, że w omawianym wyścigu USA znacznie wy-
przedzają pozostałe kraje na świecie, w tym należy wskazać na dużą przewagę wzglę-
dem Europy. Odkrycie uczelni jako zasobu ekonomicznego, ważnego dla aktywizacji 
lokalnej gospodarki, nastąpiło za oceanem w sposób samoistny w połowie XX w. Europa 
poszła w innym kierunku podkreślając odrębność świata nauki i biznesu. Można wręcz 
mówić o tzw. „paradoksie europejskim”, który polega na tym, że wysoki poziom badań 
naukowych nie przekłada się na zdolność do rynkowej adaptacji nowych produktów, 
technologii i rozwiązań organizacyjnych. Problem ten jest dostrzegany od dawna. Mimo 
wielu działań i programów w tym zakresie, inicjowanych głównie na poziomie europej-
skim jak i w poszczególnych krajach, efekty są raczej skromne. Ciągle niedostateczne są 
mechanizmy wiązania badań naukowych ze zdolnością firm (zwłaszcza sektora MSP) do 
absorpcji nowych technologii i know-how. Podkreśla się między innymi niską kulturę 
przedsiębiorczości Europejczyków. W tym kontekście rozwój przedsiębiorczości akade-
mickiej nabiera szczególnego znaczenia, a jej odkrywanie następuje z kilkudziesięciolet-
nim opóźnieniem. Jednocześnie to co dla Amerykanów jest oczywiste i często naturalne,9 
dla Europejczyków okazuje się przysłowiowym kolejnym „odkryciem Ameryki”. Oceny 
konkurencyjności gospodarki europejskiej wyraźnie pokazują, że w Europie zaniedbano 
działania i sposób myślenia tworzący podstawy „gospodarki opartej na wiedzy”, a pro-
gram nadrabiania zaległości (Strategia Lizbońska), mimo akceptacji co do założeń,  
w sferze wykonawczej napotyka na duży opór, a czasami wręcz bojkot. 

Przedsiębiorczość w środowisku naukowym wspierana jest od wielu lat przez 
kraje Europy Zachodniej, USA i Japonię10. Polityka wspierania przedsiębiorczości jest 
silnie zróżnicowana w zależności od kraju i kontynentu. Najistotniejszym czynnikiem jest 
istnienie i realizacja spójnej polityki w tym zakresie, obejmującej zarówno elementy 
legislacyjne i fiskalne, jak i organizacyjne oraz społeczne. Na formy wspierania przedsię-
biorczości wpływają również różnice definicyjne tego zjawiska. Należy podkreślić za-

                                                     
 

8  MIT: The impact of Innovation, Publication of Boston Bank, March 1997, s. 2-9.  
9  Np. profesor uniwersytecki prowadzi własną firmę, w której próbuje komercjalizować posiadaną 

wiedzę i nie koliduje to z jego obowiązkami uczelnianymi oraz nie pozostaje w sprzeczności z jej 
interesami. 

10  Decydujące znaczenie dla wzmocnienia powiązania badań naukowych z potrzebami rynku i zwięk-
szenia efektywności wdrożeń w USA odegrała ustawa Bayh-Dole’a z 1980 roku, która dała 
placówkom naukowym prawa własności intelektualnej do wyników badań finansowanych ze środ-
ków rządowych. Spowodowała ona powstanie skutecznych struktur i zachęt dla naukowców  
i placówek naukowych, sprzyjających komercyjnemu wykorzystaniu badań. 
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awansowane i różnorodne doświadczenia światowe w zakresie aktywizacji przedsiębior-
czości technologicznej ze strony władz regionalnych i rządów (w ramach polityki innowa-
cyjnej) oraz organizacji ponadnarodowych. Można mówić już o setkach programów 
i różnorodnych inicjatyw zarządzania rozwojem gospodarczym, podejmowanych na róż-
nych poziomach (międzynarodowym, krajowych, regionalnych i lokalnych). Łączy je 
wspólne przesłanie: sukces przedsiębiorczości technologicznej (w postaci tworzenia 
nowych firm) wymaga równoczesnego wystąpienia czterech strumieni zasilających:  
(1) postaw i umiejętności przedsiębiorczych, (2) technologii (know-how), (3) kapitału 
oraz (4) systemu wsparcia. Ważną rolę w tym procesie odgrywają same instytucje na-
ukowe, tworząc mniej lub bardziej sprzyjające warunki dla działań przedsiębiorczych 
swoich pracowników. Doświadczenia zagraniczne wskazują na występowanie wielu mo-
deli wspierania dostosowanych do realiów krajowych, a nawet lokalnych. Ważne znacze-
nie posiadają przy tym: specyfika kultury przedsiębiorczości i postawy proprzedsiębiorcze 
pracowników naukowo-badawczych, strategie zarządzania własnością intelektualną wyż-
szych uczelni i innych instytucji naukowych, polityka innowacyjna państwa i regionów. 
Wykorzystanie tych doświadczeń wydaje się ważne i wskazane dla Polski.  

W polskich warunkach budowa nowoczesnych relacji nauka – gospodarka oraz 
przygotowanie do samozatrudnienia, to całkowicie nowe wyzwanie. Nauka przez cały 
okres powojenny rozwijała się w oderwaniu od praktyki gospodarczej. Logika gospodarki 
socjalistycznej nie dopuszczała zmian innowacyjnych polegających na ciągłej adaptacji 
nowych produktów i technologii. Były one sprzeczne z regułami ówczesnego modelu 
zarządzania gospodarką. Wszelkie nowe pomysły i inicjatywy rozbijały spójność planu na 
każdym poziomie zarządzania produkcją, wymuszając nową koordynację czynników 
wytwórczych. Rozwój gospodarczy występował praktycznie tylko w aspekcie ilościowym 
(ekstensywnym): nowe przedsiębiorstwa, wzrost zatrudnienia i mocy produkcyjnych  
w oparciu o te same, z reguły przestarzałe technologie. Gospodarka niedoborów, kosz-
towa formuła cen i brak konkurencji dodatkowo wzmacniały niechęć do zmian na pozio-
mie mikroekonomicznym. Realizowane od ponad 17 lat zmiany systemowe w niewielkim 
stopniu dotknęły nauki i sektora B+R. Uczelnie i instytuty badawcze w niewielkim stopniu 
zostały poddane rygorom rynkowym. Konkludując należy stwierdzić, że trudno uczyć 
przedsiębiorczości w strukturach organizacyjnych dalekich od zasad dobrej organizacji. 
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THE DEFINITION AND ECONOMIC EVALUATION  
OF ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP 

The increasing importance of knowledge in production processes is activating 
development of new forms of cooperation between science and economy. One of these 
forms is academic entrepreneurship defined as actions in the area of education and 
business and establishing of new companies on the basis of know-how possessed by 
scientists. Development of academic entrepreneurship requires special approach respect-
ing two different aspects: scientific and economic. Having this effective results in stable 
employment, high quality of products and services and competitiveness of enterprises in 
global context. 

Translated by Katarzyna Rychlik 
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